บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 13

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. รายงานการประชุมสภาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 ตั้งแต่ วันที่ ๑ – 30 มิถุนายน ๒๕62 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2562 (ครั้งที่ 1) ไปแล้ว
จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕62 และ ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม ในการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 (ครั้ง ที่ 1 ) ประจ าปี 2562
ดังกล่าว ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
นี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)
ประจาปี 2562
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 มิถุนายน ๒๕62 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
ซึ่ง ได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕62 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)
ประจาปี 2562 ได้ผ่านการรับ รองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
วันจันทร์ท่ี 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอดุลย์
3. นายอับดุลนาเซร์
4. นายกราซี
5. นายบากอรี
6. นายสุกรี
7. นายบัญชา
8. นางอุมาพร
9. นายสมชัย
10. จ่าสิบเอก วรดร
11. นายดอเลาะ
12. นายอับดุลเลาะ
13. นายเพาซี
14. นายอิทธินันท์
15. นายเด๊ะซามัน
16. นายมาหะมะรอสีดี

หะยีปิยวงศ์
แวโวะ
ฮะ
แวนะลัย
บาเก็ง
เจ๊ะเง๊าะ
ศิริ
ใจแผ้ว
หิตานุกูล
รอดทุกข์.
สะหัดอีตา
กาซอ
มะเด็ง
สาเฮาะ
ยูโซ๊ะ
อุชะมิ

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
เลขานุการสภาเทศบาล

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายปฐม

ปันสรณะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 -

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเกษมสันต์
2. นายสมาน
3. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
4. นายถาวร
5. นายบพิตร
6. นายอับดุลวาหะ

สาแม
หะยีดอปอ
ยานยา
นวลปาน
อินทราช
ตาเละ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

/7.นางสาวรอฮานี จารู...

-27.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางสาวรอฮานี
นายอาฮาหมัด
นายกาแมน
นายบรรจง
นางศรัณยา
นางสาวศุภสิ รา
นายธิตวิ ัฒน์
นางสาวไซละห์
นางสาวสุกัลยา

หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

จารู
ดือราแม
อาดหมาด
ศรีสุข
ปูเต๊ะ
มะแซ
ดอเลาะ
สอนฮุง
สมถวนิช
16
1

คน
คน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายฯ แทน หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายฯ รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
นิตกิ ร ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

15

คน
คน

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอกและ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอเรี ย น
เชิ ญ ท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรี ย น คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล และ พนั ก งานเทศบาล
ตลอดจนผู้รว่ มประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2562
วั น จั น ทร์ ที่ 24 เดื อ น มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้

ระเบียบวาระที่ 1
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา 5 ปี
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้
แผนพัฒนา 5 ปี ดังกล่าว แล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จึงแจ้ง
ทุกท่าน เพื่อทราบ (รายละเอียดฝ่ายแผนฯ ได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
ประชุ ม สามั ญ (สมั ย แรก) สมั ย ที่ 1 / 2562 (ครั้ ง ที่ 1 ) เมื่ อ วั น
อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารที่ 1 )
/-ตามเอกสาร...

-3-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี
พ.ศ. 2562 วัน อั งคารที่ 26 เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้
จั ด ส่ งให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ก่ อ นการประชุ ม ล่ ว งหน้ า แล้ ว เพื่ อ ให้ ท่ า น
สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรด
ยกมือ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครัง้
ที่ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ ต่อไป ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่รับรอง โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ให้การรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี-

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จานวน 6
โครงการ รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 13,397,495.00 บาท ของ
หน่วยงาน กองช่าง
-ก่อนอื่นจะขอให้ทางกองคลัง ได้ชี้แจงถึงยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่าย
ได้ ขอเชิญ เชิญผูบ้ ริหารฯ
/นายเกษมสันต์ สาแม…

-4นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก กระผม
ขอชีแ้ จงถึง ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มีดังนี้
-ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
หลั งจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหัก เงินสะสมที่ จะต้ องส่งฝาก ก.ส.ท.
หรือ ก.ส.อ. แล้ว
จานวน 48,883,310.91 บาท
-สารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการและ ยังไม่ได้เบิกเบิกจ่าย จานวน 13,606,761.56 บาท
-คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันจานวน 35,276,549.35 บาท
-สารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จานวน 12,813,920.00 บาท
-เงินสะสมคงเหลือ
จานวน 22,462,629.35 บาท
-สารอง กรณีสาธารณภัย 10%
จานวน 2,246.262.94 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวน 22,462,629.35 บาท
และตามหนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ย ล 0023.3/ว 12930 ลงวั น ที่ 2 1
พฤศจิ ก ายน 2561 จั ง หวั ด ยะลา แจ้ ง เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการ
ปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่าโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ด าเนิ น การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมในการด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ มี
ส่ ว นผสมของยางพาราตามนโยบายของรั ฐ บาล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานให้ จั ง หวั ด ทราบตามแบบรายงานทุ ก วั น ศุ ก ร์ จนสิ้ น สุ ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสาเนาหนังสือ ที่ท่า น
เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ แ จกให้ ทุ ก ท่ า น) กองช่ า ง จึ ง ขอเสนอโครงการ
ก่อสร้างที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม จานวน 6 โครงการ เพื่อพิจารณาฯ
ดังนี้
5.1.1 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห์
(ริมทางรถไฟ) หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,564.00
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,820.00 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน 5,570,000.00 บาท
5.1.2 โครงการก่ อ สร้ า งถนนพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ถนนหน้ า
พาณิ ชย์ หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน 984,750.00 บาท
/5.4.3 โครงการก่อสร้าง...

-55.1.3 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์
บารุง หมูท่ ี่ 10 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 343.00 เมตร พื้นที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,715.00 ตารางเมตร (ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน 866,075.00 บาท
5.1.4 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ
หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้ นที่ไม่
น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.25612564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน 568,125.00 บาท
5.1.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปารามีแตตือเบาะ หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 533.00 เมตร
พื้น ที่ไม่น้ อยกว่า 4,264.00 ตารางเมตร (ตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นสี่ ปี
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน 2,153,320.00 บาท
5.1.6 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนหลังอนามัย
หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,309.00 เมตร พื้ นที่ไม่
น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.25612564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน 3,305,225.00 บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ข้อ 5.1 หรือข้อเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
อื่น ๆ โปรด ยกมือ เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเพื่อลงมติ จ่ายขาดเงิน
สะสม จานวน 6 โครงการ จานวนเงิน 13,397,495 บาท เป็นครั้งที่ 2
ดิฉันรู้สึกเป็นห่วงสถานภาพของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รวมทั้ง ประธาน
สภาฯ ดิฉันทราบว่า สมาชิกสภาฯ รวมถึง คณะผู้บริหารทุกท่าน ต่างก็มี
ความรู้ความสามารถทางด้านความคิดและปัญญาอันเลิศล้า และคิดว่าที่
ทุก คนอาสามาปฏิบั ติหน้ าที่ ในสภาฯ อัน ทรงเกี ย รตินี้ ต้องอุ ทิศ ตนเพื่ อ
ประโยชน์สุขของชาวบ้านตาดา ๆ ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ทุกท่านเข้า
มา พวกเขาแค่หวังว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดีอยู่ดี มีความสุข ส่วนดิฉัน
จะขอใช้สมองและความสานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นสมาชิกสภาฯ
/ในการพิจารณา...

-6ในการพิจารณาต่าง ๆ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครคนใดคนหนึ่ง
หรืออยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า สิ่งที่ดิฉันจะกล่าวต่อกล่าวไปนี้ คงสามารถกระตุ้นท่านให้รู้จักคาว่า
“เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ดิฉันขออนุญาตกล่าวถึ งเทศบาลนคร
ที่เป็นข่าวครึกโครมเมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงความผิดของอดีตสมาชิกสภาเทศบาล
นครแห่ งนั้ น ว่ า หลั ก ในการพิ จ ารณาแต่ ล ะครั้ งควรตระหนั ก ถึ ง ความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ ดิฉัน
รักองค์กรนี้ และไม่อยากให้ท่านสมาขิกสภาฯ มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน
เทศบาลนครที่ดิฉันขอกล่าวถึง คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี หลายท่าน
อาจติดตามข่าวสารอยู่ และบางท่านอาจจะไม่ทราบ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มคี าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1902/2561 เรื่อง
ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทุกท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้
จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งพอสรุปใจความสาคัญ ได้ดังนี้
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานและความเห็นของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบ ลราชธานี ว่าสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มิได้ดาเนินการ
ตามอ านาจหน้ า ที่ และไม่ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ตามเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมให้เป็นไปโดยเหมาะสม ทาให้
เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ป ระโยชน์ ข องประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวม
ในหนังสือคาสั่งนี้ก็จะอธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆในการนาเสนอ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการต่าง ๆ หลายโครงการที่ผบู้ ริหารได้เสนอเข้าสู่สภาฯเพื่อพิจารณา
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ประกอบด้ ว ยโครงการก่ อ สร้ า งถนน ก่ อ สร้ า งอาคาร
ปรับปรุงผิวจราจร และอื่น ๆ อีกหลายโครงการ รวมถึงมีการระบุยอดตั้ง
งบประมาณ แต่ละโครงการอีกด้วย
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ยื่นญั ตติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน 31 โครงการ ยอดเงิน 293,500,800 บาท
สภาเทศบาลอุบลราชธานี มีมติไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่
ได้ ระบุ ไว้นั้ น ได้ น าเข้า พิ จารณาในสภาฯ ถึ ง 3 ครั้งด้ วยกั น แต่ ล ะครั้ ง
สมาชิก สภาฯ ลงมติไม่ เห็ น ชอบทุ ก โครงการ ทั้ ง 3 ครั้ง จึ งเป็ น เหตุ ให้
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯและมติที่
ประชุมสภาฯ ให้แก่ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจารณาตามระเบียบฯ จาก
/รายงานการประชุมสภาฯ…

-7รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้
แต่ งตั้ งก รรม ก ารส อ บ ส วน แล ะใช้ อ าน าจ ต าม ม าต รา 71 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 ชี้แจงแนะนา ตั ก เตื อนสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ให้ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและความเจริญ ของท้องถิ่น
เป็นสาคัญ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ก็ยังไม่เห็นชอบอนุติและไม่มี
เหตุ ผ ลอั น สมควรประกอบการลงมติ ไม่ อ นุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิน สะสมจาก
สมาชิ ก สภาฯ จากพฤติ ก รรมดั ง กล่ า วชองสภาเทศบาลอุ บ ลราชธานี
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม การกระทาเช่นนีท้ าให้เทศบาลนครอุบลราชธานี
ไม่สามารถพัฒนาความเจริญ และแก้ปัญ หาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ประโยชน์ ข อง
ประชาชนในเขตเทศบาลอุบลราชธานี และประโยชน์ชองประเทศชาติเป็น
ส่วนรวม
ผู้ ว่ า ราชก ารจั งห วั ด อุ บ ล ราชธ านี พิ จ ารณ าแล้ วเห็ น ว่ า
สภาเทศบาลอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมี พฤติกรรมขัดขวางและ
เป็นอุป สรรคต่อการพัฒ นาท้องถิ่นไม่ตอบสนองนโยบายการใช้จ่ายเงิน
สะสม เพื่อแก้ไขปัญ หาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้ป ระชาชน
ขาดความเลื่อมใสศรัทธาต่อการทาหน้าที่สมาชิกสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และเป็น
การสร้ า งความแตกแยกในหมู่ ป ระชาชนอั น จะน าไปสู่ ก ารขาดความ
สามัคคีและความสมานฉันท์ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชน จึ งขอเสนอรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทย ให้ ยุ บ สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสภา
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี กระท าการเป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบ ลราชธานี ได้เสนอรายงานและเห็นความข้างต้ นมา ก่อให้เกิดความ
เสี ย หายแก่ ป ระโยชน์ ป ระชาชนในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี และ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม อันเป็นไปตมบทบัญ ญั ติม าตรา 74
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ งฉบั บ ที่ 13
พ.ศ. 2552 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด อาศัยมาตรา 74
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 จึงให้ยบุ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม
/2561 ลงชื่อ พลเอกอนุพงษ์…

-82561 ลงชื่อ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1902/2561 สั่งยุบสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าจะเป็นกรรีศึกษาได้อย่างไร ดิฉัน
ขออธิบายจากการศึกษาด้วยตนเองของดิฉัน คือ
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบการดาเนินโครงการส่งเสริม
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สามารถ
หาอ่านได้จากระเบีย บวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ
(สมัยแรก) สมัยที่ 1 ประจาปี 2562 (ครั้งที่ 1 ) วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 ในเอกสารแนบท้ ายที่ 3 เป็ น หนั งสื อ ด่วนที่สุ ด ที่ มท. 0810.4/ว
3739 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการปฏิ บั ติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่า ส่งถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด
และได้มีหนังสือด่วนที่สุดจากจังหวัดยะลา ที่ ยล0023.3/ว12930
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง นายอาเภอทุกอาเภอ นายกองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีเมืองเบตง
และ นายกทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มีใจความพอสรุปได้ ว่า ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดให้หนังสือ จังหวัด
ยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล 0023.3/ว12930 ลงวันที่ 21 พฤศจิก ายน 2561
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการเร่งรัดจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตาม
นโยบายรัฐโดยเร็ว
2. รายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบตามแบบฟอร์มที่
กาหนดทุกวันศุกร์ จนถึงสิ้นสุดทีงบประมาณ 2562 โดยรายงานโครงการ
ที่จะดาเนินการที่ตั้งงบประมาณแล้ว หรือคาดว่าจะดาเนินการที่ยังไม่เข้า
สภาฯ ให้ จั งหวัด ทราบเพื่ อ รวบรวมรายงานกรมส่ งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่น ต่อไป
การแก้ ไ ขปั ญ หาราคายางพาราตกต่ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประจ าปี
2562 ตามนโยบายรั ฐ บาล กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ขอให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดาเนินการในการใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีสว่ นผสมของยางพาราต่อสภาท้องถิ่น เพื่อขอใช้
/จ่ายเงินสะสม…
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กิจการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน
กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราที่ไม่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาได้ โดยให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นา
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 22/2 ใจความว่า
“ข้อที่ 22/2 ในกรณี การเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้ อ งที่ เกี่ ย วกั บ โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิ ธี รัฐ พิ ธี นโยบาย
รัฐ บาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้ เป็ น อ านาจของผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่น สาหรับองค์การบริการส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริการส่วนตาบลพิจารณาตาม
มาตรรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบการเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ปฏิบัติตามหนังสือ
คาสั่งด่วนที่สุด ดังกล่าวข้างต้น และได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
รวมถึงมติที่ประชุมสภาฯ ส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาทราบทุ กวัน
ศุกร์ ถือว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
แต่...จากที่ได้อ่านเนือ้ หาของรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธุ์ 2562 ซึ่งที่ประชุมสภาได้รับการรับรองรายงานประชุมไป
เมื่อสักครู่ ปรากฏว่าโครงการก่อสร้างถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราทั้ง
6 โครงการนั้น ที่ประชุมสภาฯ มีมติไม่เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดสะสม และ
ไม่มีเหตุผลประกอบการอภิปรายว่าไม่เห็นชอบในการอนุ มัติเพราะเหตุใด
แม้แต่ประโยคเดียว ทาให้มองเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มีแต่ยกมือให้ผ่านหรือ
ไม่ให้ผ่านเท่านั้น ในส่วนนี้...ขอให้ทุกท่านเก็บไปคิดพิจารณาว่าเหตุผลของ
ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดผลกับตัวของ
ท่านเองหลังจากมีการลงมติ และสามารถเป็นมูลเหตุของการถูกพิจารณา
จากกระทรวงมหาดไทยได้หรือไม่
มาถึงจุดนี้ ก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังข้อความอีกครั้ง เหตุผลของ
/ผูว้ ่าราชการจังหวัด…
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กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งยุ บ สภา สภาเทศบาลอุบ ลราชธานี ได้
ปฏิ บัติ หน้ าที่ โดยมี พ ฤติ ก รรมขัด ขวาง และเป็น อุป สรรคต่ อการพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ไม่ ต อบสนองนโยบายการใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทาให้ประชาชนขาดความเลื่อมใสศรัทธา
ต่อการทาหน้าที่สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และเป็นการสร้างความแตกแยกใน
หมู่ป ระชาชน อัน จะนาไปสู่ก ารขาดความสามั คคีและความสมานฉั น ท์
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองประโยชน์ ข องประชาชน จึ ง ขอเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นควรจึงใช้อานาจ
ทางกฎหมายสั่งยุบสภาเทศบาลอุบลราชธานี ด้วยเหตุผลดังกล่าว คงจะ
ให้ความรู้ความกระจ่างกับทุกท่าน ณ ที่ นี้ได้เป็นอย่างดี ว่าอาจจะเกิดผล
อย่างไรตามมา ที่คือประเด็นที่ดิฉันศึก ษามาและอยากจะมาให้ทุก ท่าน
รับทราบก่อนจะมีการพิจารณาลงมติ
อีกกรณีศึกษา องค์กรหนึ่ง ที่มขี ้อสงสัยเกี่ยวกับสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) มีมติเอกฉันท์เห็นชอบจ่ายขาดเงิน
สะสมวงเงิน 440 ล้าน (เกือบ 100%ของเงินสะสม) นาไปใช้ 240 โครงการ
เป็นกรณีเร่งรีบ นั้น
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า กรม
ส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ แ จ้ งแนวทางการใช้ จ่ ายเงิน สะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ใน
การสร้างเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ทั้งนี้ กาหนดให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น าเงิ น สะสมไปใช้ จ่ า ยได้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็ บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีแนวทางดาเนินการ คือ
1. โครงการที่ดาเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
อย่างแท้จริงไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือฟุ่มเฟือย
เกินความจาเป็น
2. โครงการหรือกิจการที่จะดาเนินการต้องอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม
/กิจการที่เพิ่มพูนรายได้…

-11กิ จการที่ เพิ่ ม พู น รายได้ ขององค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ น หรือกิ จการที่
จัดทาขึ้นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
3. การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามอานาจหน้าที่ เพื่ อสนับ สนุ น
การกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยให้ ค วามสาคั ญ กั บ โครงการ เช่น การพั ฒ นาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตร การ
พัฒนาตลาดท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา การสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การสนับสนุนการท่ องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
ด าเนิ น การโครงการต่ า ง ๆ และขอให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
ความสาคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล
ด้วย
ดังนั้น ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การ
ใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.นคราราชสีมา ตามโครงการดังกล่าว หากอยู่
ในอานาจหน้าที่และเป็นไปตามระเบีย บหลัก เกณฑ์ เพื่อการจัดบริก าร
สาธารณะในการพั ฒ นาท้ องถิ่ น เพื่ อเป็ น ประโยชน์กั บ ประชาชน อบจ.
นครราชสีมา สามารถดาเนินการได้ ไม่ผิดระเบียบแต่อย่างใด
ดิฉั นได้ย กตัวอย่างกรณี ศึก ษา 2 กรณี ให้ทุก ท่ านได้ฟั งเพื่อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาลงมติอย่างถูกต้อง และอย่าลืมว่า การขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม 6 โครงการนี้ เป็นการนาเข้าสู่ สภาครั้งที่ 2 การลงมติ
ครั้งนี้ จึงมีความสาคัญ ต่ อสมาชิก สภาฯ ทุก คน ไม่ ใช่ใครคนใดคนหนึ่ ง
เท่านั้น ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์มาก่อนเสมอ
และขอภาวนาว่ า อย่ า ให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ซ้ ารอยเหมื อ นเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ขึน้ อีก
ทุก ท่ านคงอยากทราบแล้วว่า ณ ปั จจุบัน นี้ หลังคาสั่งยุ บ สภา
เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จ ากกระทรวงมหาดไทย ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ยังเป็นทีมผู้บริหารคนเดิมชุดเดิมหรือไม่
คาตอบคือ ทีมผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานียังคงเดิมอยู่ครบ เพราะ
ทีมบริหารได้ทาหน้าที่ของตนตามหนังสือคาสั่งทุกประการ ขออนุญาตเอ่ย
นามท่าน คือ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ เข้ารับตาแหน่งตั้งแต่
พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน แต่ที่เปลี่ยนแปลงคือ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จานวน 24 คน รวมถึงประธานสภาฯ ถูกคาสั่งยุบสภาและ
เทศบาลก็ต้องมีสภาฯ ถ้าตามปกติตอ้ งมีการเลือกตั้งใหม่ แต่เมื่อปี 2559
/คาสั่ง คสช. ที่ 22/2559…
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สภาฯ ว่างลง เนื่องจากยุบสภา ได้กาหนดวิธีสรรหาสมาชิกสภาเทศบาล
เอาไว้ ก าหนดให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด เป็ นผู้ แสนอรายชื่อบุ ค คลซึ่ งเป็ น
ข้าราชการ หรือเคยเป็นข้าราชการ ระดับชานาญการพิเศษหรือข้าราชการ
ซี 8 ห รื อ เที ย บ เท่ า ขึ้ น ไป ตั้ ง แ ต่ ซี 8 จ า น ว น 3 6 ค น ส่ ง ให้
กระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วัน นับแต่มีคาสั่งให้ยุบสภา
หลั ง จากนั้ น คณะกรรมการ จะด าเนิ น การเลื อ กไว้ 12 คน
ประธานกรรมการสรรหาคือ ปลัดกระรวงมหาดไทย ต้องประกาศแต่งตั้ง
สภาฯ ภายใน 3 วัน เทศบาลนครอุบลราชธานี ก็จะมีสภาฯเข้าทาหน้าที่
ออกข้อบัญญัติ กากับควบคุมดูแลการทางานของนายกเทศมนตรี และอยู่
ไปจนกว่ า จะมี ก ารเลื อ กครั้ ง หรื อ ค าสั่ ง คสช. อย่ า งอื่ น ทั้ ง นี้ คณะ
ผู้ บ ริ ห ารของนายกเทศมนตรี น ครอุ บ ลราชธานี ไม่ ไ ด้ ถู ก ยุ บ สามารถ
ทางานต่อไปได้ตามปกติ รอการแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ มาร่วมตรวจสอบ
เท่านั้น เพราะผลจากการสอบสวนของผู้ว่าราชการ และคณะนั้น เห็นว่า
เหตุ ข องนายกเทศมนตรี ไม่ มี เหตุ ให้ ป ลดออก มี แ ต่ เหตุ ที่ ม าจากสภาฯ
เท่านั้น จึงมีคาสั่งให้ยุบสมาชิกสภาฯ เท่านั้น
และในการนี้ การลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบวันนี้ ดิฉันขอเสนอ
ให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ดาเนินการบันทึกรายชื่อสมาชิก สภาฯที่
เห็นชอบ รายชื่อสมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ รวมถึงรายชื่อสมาชิก สภาฯ ที่
งดออกเสียงไว้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย อย่างน้อยเก็บไว้เป็นหลักฐานการ
ประชุมและนาไปบอกกับชาวบ้านได้เต็มปากต่อไปค่ะ
ดิ ฉั น ขอขอบคุ ณ ประธานสภาฯ ที่ ใ ห้ โ อกาสดิ ฉั น น าเสนอ
กรณี ศึ ก ษาให้ ส มาชิ ก สภาฯ คณะผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นใน
ที่ประชุมนี้รับทราบ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย หรือข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ประธานสภาเทศบาลฯ
โปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 การจ่ายขาดเงินสะสม 6 โครงการ นี้
นามาพิจารณาเป็นครั้งที่ 2 หมู่10 เป็นของนายกฯ หมู่ 4 ของรองนายกฯ
หมู่ 8 ก็ของรองนายกฯ ถ้ามีโครงการฯ ครบทุกหมู่บ้าน กระผมก็เห็นด้วย
และถนนที่ชาวบ้านร้องเรียนมาทาไมไม่ทา ซึ่งมีครบทุกหมู่บ้าน
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...
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ประธานสภาเทศบาลฯ
อื่น ๆ โปรดยกมือ เชิญ นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 3
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เท ศบ าลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเด๊ ะซามั น ยู โซ๊ ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 โครงการฯ ทั้งหมดนี้ ได้ผ่านประชาคม
แล้วหรือยัง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.1.2 – ข้อ 5.1.6 หรือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดยกมือ เชิญ นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 1
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ก่อนที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 13
ล้านกว่าบาท ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่เมื่อวานได้จัดงาน
ตาดีกา 2 วัน งบประมาณ 170,000 บาท ซึ่งลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเชิญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธาน ชาวบ้านฝากขอบคุณมายัง
ผูบ้ ริหารทุกท่านด้วย รวมถึง ทุกท่านที่ได้สนับสนุน สาหรับการจ่ายขาด
เงินสะสม ซึ่งผู้บ ริหารฯ เสนอมาเป็นครั้งที่ 2 เป็นโครงการเดิม ๆ ไม่ ได้
เปลี่ยนแปลงเลยและพวกเราได้พิจารณาแล้วว่า ไม่ใช่เป็นโครงการเร่งด่วน
ถ้าไม่ทาโครงการนี้ ประชาชนจะเป็นจะตายก็ไม่ใช่ พวกกระผมมิได้กลั่น
แกล้ง และได้ไปสารวจดูสถานที่ ที่ว่าจะทาโครงการกัน แล้ว เช่น หมู่ 10
ไม่ ใ ช่ ว่ า ถนนจะเป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ ที่ ใ ช้ เ ดิ น ทางไม่ ไ ด้ 3 สาย ถนนยั ง ดี
สามารถสัญจรไปมาได้ ถ้าเปรียบเทียบกับ หมู่ 3 มัรกัส เปรียบเทียบกัน
ไม่ได้เลย สายปอเนาะจิฮะก็เหมือนกัน ทาไมกระจุกอยู่แบบนั้น กระผม
เข้าใจหนังสือเร่งด่วนอะไรต่างๆ ผมไม่แย้งยินดีทาตาม อย่างหมู่ 8 ท่านจะ
ไปทาที่ถนนสายตือเบาะ-ปารามีแต ผมอยู่ในพื้นที่กระผมยังไม่ทราบเลย
ว่าจะท า ชี้ให้ ผมรู้ว่าที่ต รงไหนชารุด ถนนไม่ชารุดเลย ที่ จะท าลงทุ น 2
ล้านกว่าบาท และที่ ป ระชาชนร้องเรีย นมาท าไมไม่ท า ซอยกู โบร์ราแม
ประชาชนที่สัญจรไปมาอยู่ 20 กว่าครัวเรือน ทาไมไม่ทา คุณไปดูมั้ย หรือ
ว่า นั่งทาแผนกันบนโต๊ะ ถ้าทาที่ประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ ผมจะไม่แย้ง
สักคา หมู่ 11 ยังทาได้อยู่ แต่ทาไมมากระจุกอยู่ที่ หมู่ 10 และหมู่ 4 แบบ
/นี้ 13 ล้านไม่ใช่น้อยๆ ...
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สท. มา 5-6 ปี ถามบ้ า งมั้ ย ว่ าได้ อ ะไรบ้ าง พอไปหาเสี ย งจะไปหาได้
อย่างไร โครงการไม่ทาสักโครงการ ผมไม่ได้แย้งเลยครับ ผมพร้อมที่จะ
อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ผมเห็นประชาชนเป็นที่ 1 ครับ และโครงการนี้
เดือนหน้าเสนอบรรจุในเทศบัญญัติฯ ได้ ผมยกมือ ให้แน่นอน โครงการที่
อยู่ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ฯ ท าไม่ ไ ม่ ท า หมู่ 8 นี้ 4 ปี แ ล้ ว ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าอยู่ ใ น
เทศบัญ ญั ติฯตลอด ซอยแรแง ซอยกู แบกูเร็ง เห็นแวบ ๆ ว่าทาสัญ ญา
เดือนมกราคม ซอยกูแบกูเร็ง เดือนมิถุนายนป่านนี้ก็ยังไม่ เห็นวี่แวว อยู่
ไหนครับ อย่าโกหกครับ ทาด้วยความจริงใจ ไม่ใช่ว่าผ่านสภาฯ ตามใจกู
กูจะไปทาที่ไหนก็ได้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขออนุญาต ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใช้คาพูดที่สุภาพด้วย ขอให้ถอน
ประธานสภาเทศบาลฯ
คาพูดด้วย
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

กระผม ขอถอนคาพู ด ครั บ เพราะเหตุ นี้ กระผมจึ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
กั บ การจ่ า ยขาดเงิ น สะสม 6 โครงการนี้

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ข้อ 5.1.2 – ข้อ 5.1.6 หรือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขต 1 เท ศ บ า ล ฯ ผู ้ ท ร ง เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น
ก ร ะ ผ ม นายอั บ ดุ ล นาเซร์ ฮะสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ท่ า น
ประธานสภาฯ ครับ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ เพือ่ พิจารณา
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ 5.1.1- 5.1.6 จานวน 6 โครงการ รวม
จานวนเงินทั้งสิ้น 13,397,495.00 บาท จากที่กระผม ได้บ วกยอดเงิน
ของโครงการทั้งหมด จานวน 13.447,495.00 บาท ขอให้แก้ไขด้วย
ต่อไปกระผมขออนุญาตอภิปราย สักเล็กน้อย ว่าเพราะอะไรรัฐบาลจึงใช้
นโยบายเร่งด่วนนี้ การก่อสร้างถนนยางพาราตามหนังสือด่วนที่สุด และ
เป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล ที่ ใ ห้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดาเนินการ นั้น การก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่เราได้ดู และที่ผู้บริหารฯได้ชแี้ จงไปแล้วข้างต้น กระผมเห็นด้วย
/ดีใจที่ได้นายางพารา…
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ยั งช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรอี ก ด้ ว ย ถึ งแม้ ว่ า ในเขตพื้ น ที่ ข องเรา ประขากร
ส่วนมากก็ ไม่ได้ท าเกษตรกรปลูก ยางพารา นอกจากเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรปลูก ยางพาราแล้ว ถนนที่มีส่วนผสมของยางพารายั งใช้ได้ดี
และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาอีกด้วย โอกาสนี้ผมรู้สึก
ยินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ ได้เข้ามาประชุมสภาฯ และทาหน้าที่ ตามที่ผบู้ ริหาร
ฯ ได้เสนอญัตติมา ผมไม่อาจโต้แย้งท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายมา ไม่ว่าจุ
เป็ น สท. เขต 1 เขต 2 และเขต 3 แต่ ก ระผมคนหนึ่ ง ละ ที่ ส นั บ สนุ น
โครงการฯนี้ เพราะเป็นโครงการที่ดี หากท่านสมาชิกไปดูจริงตามที่คณะ
ผู้บ ริหารฯ ได้เสนอเข้าสภาฯในวัน นี้ ให้ไปดู ถ นนประดิษ ฐ์บ ารุง ถามว่า
เร่งด่วนมั้ย กระผมก็มีพรรคพวกในซอยนั้น ก็ฝากผมมาหลายครั้ง ผมก็มา
นั่งคุยกับท่านผู้บริหารฯมาโดยตลอด และตามที่สมาชิกบอกถนนสายไปจิ
ฮะนั้น ซึ่งจริง ๆ เป็นถนนสายทางรถไฟ นี่แหละถึงบ่งบอกว่าเพื่อนสมาชิก
ไม่ ไ ด้ ไ ปดู อ ย่ า งจริ ง จั ง และผมจะสนั บ สนุ น คณะผู้ บ ริ ห ารฯชุ ด นี้ และ
โครงการฯ ตามที่ผบู้ ริหารฯ เสนอญัตติ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.1.1 – ข้อ 5.1.6 หรือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ขอให้นายกเทศมนตรีฯ ได้ชแี้ จงก่อนครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
-ถนนสายริมทางรถไฟ เทศบาลฯ ได้ ขออนุ ญ าตการรถไฟแล้ ว และมี
โรงเรียน อยู่ 2 โรง และทางปอเนาะจิฮะ ก็แจ้งว่า เมื่อไรเทศบาลฯจะ
ทาถนนสักที เพราะคนมาเยี่ยมปอเนาะ ก็เดินทางลาบาก
-ถนนประดิษฐ์บารุง ฝนตกถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ถ้าไม่อนุมัตจิ ะได้นาเรียน
ประชาชนทราบต่อไป
-ถนนหน้าพาณิชย์ ซึ่งเป็นรอยต่อกับเขตเทศบาลนครยะลา บางจุดก็เป็น
หลุม เป็นบ่อ
-ถนนปารามีแต-ตือเบาะ ถนนเป็นลูกคลื่นเยือ้ งโรงเรียนเบอร์เส้ง
/-ถนนหลังอนามัย...

-16-ถนนหลังอนามัย เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมขัง
จึงเสนอให้สภาฯ อนุมัติ จะอนุมัติหรือไม่แล้วแต่พิจารณา เทศบาลเมือง
สะเตงนอก โดยคณะบริหารฯ จะพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยให้
ดูเทศบาลนครยะลา เป็นตัวอย่าง และพัฒนาแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เท ศ บ า ล ฯ ผู ้ ท ร ง เกี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น ก ร ะ ผ ม นายสุ ก รี เจ๊ ะ เงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอแก้ไขตามที่ผบู้ ริหารฯ เสนอ ถนนปารา
มีแต-ตือเบาะ เป็นหมู่ 1 ไม่ใช่ หมู่ 8

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 อยากทราบว่ า เมื่ อ อนุ มั ติ แ ล้ ว จะ
ดาเนินการเลยหรือไม่ การลงมติขอให้บันทึกชื่อบุคคล เป็นหลักฐาน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ดิฉันและทุกท่านเข้ามาในสภาฯ แห่งนี้ได้ก็เพราะ
พี่ น้ อ งประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ เข้ า มาแก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ
ชาวบ้าน การก่อสร้างถนนมีความจาเป็นชาวบ้านไม่ลาบากในการสัญจร
ไปมา เช่น
-เส้นทางถนนริมทางรถไฟ มีชาวบ้านอาศัยประมาณ 50 ครัวเรือน และ
มีชาวบ้านสัญจรไป-มา มากกว่า 100 คน
-เส้นทางถนนหน้าพาณิชย์ เป็นถนนรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองสะเตง
นอกกับเทศบาลนครยะลา เฉพาะในพื้นที่มีคนอาศัย 60 ครัวเรือน และ
ไม่นับที่มผี คู้ นสัญจรไป-มา อยู่ตลอดเวลา
-เส้นทางถนนประดิษฐ์บารุง บางจุดมีน้าท่วมชัง และชารุดมาก
/-เส้นทางถนนตือเบาะ…

-17-เส้นทางถนนตือเบาะ สองข้างทางเป็นร้านค้าขาย ถนนเป็นลูกคลื่นควร
ปรับปรุง
-เส้นทางถนนปารามีแต-ตือเบาะ ช่วงทางแยกเบอร์เส้ง ถนนเป็นลูกคลื่น
อยู่ และเป็นเส้นทางหลักที่มชี าวบ้านสัญจรไปมา
-เส้นทางถนนหลังอนามัย ถนนทรุดคูข้างทางลึกรถสวนไป-มาไม่ได้ และ
บางจุดเป็นหลุม-เป็นบ่อ
จึงมีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการ และดิฉันเห็นด้วยกับท่านวรดร
ที่จะให้มกี ารลงมติ และบันทึกชื่อ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ข้อ 5.1.1 – ข้อ 5.1.6 หรือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ขอให้แก้ไขตัวเลข เป็นการผิดหลง ขอให้แก้ตัวเลข 13,397,495 บาท
เป็น 13.,447,495 บาท ยอดรวมขาดไป 50,000 บาท ขอให้แก้ไข
ด้ ว ยครั บ ตามที่ ท่ า น วรดร รอดทุ ก ข์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขต 2
เสนอญัตติดว้ ยวาจา ขอให้ท่านได้เสนอและต้องให้มผี รู้ ับรองด้วย

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้เสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯ
และขอผูร้ ับรองด้วย
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ขอเสนอว่า ให้มีการขานชื่อตามตัวอักษร
และให้บันทึกชื่อของสมาชิกสภาฯ ที่ลงมติ ให้ครบถ้วน ขอผูร้ ับรองด้วย
ครับ

ผู้รับรอง

1. นายบากอรี บาเก็ง
2. นางอุมาพร ใจแผ้ว

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอเสนอให้มกี ารลงมติโดยการยกมือ
แบบเดิมเช่นที่ผา่ นมา
/ผูร้ ับรอง…

-18ผู้รับรอง

1. นายบัญชา ศิริ
2. นายอับดุลเลาะ กาซอ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับ ดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ในเมื่อเพื่อนสมาชิกจากเขตที่ 2 ได้เสนอ
ญัตติด้วยวาจาใหม่ ให้ขานชื่อตามตัวอักษร เพื่อนสมาชิกจาก เขต 3 ได้
เสนอว่า ให้ยกมือแบบเดิม แต่ที่จะพิจารณาในวันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ถ้าท่านมั่นใจในตัวของท่าน ท่านไม่จาเป็นต้องกลัวอะไร

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เมื่อมีผเู้ สนอการลงมติเป็น 2 แบบ เชิญเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ยกมือแบบเดิม
ตามที่ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เสนอ โปรด
ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นชอบ 7 เสียง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ยกมือและให้
บันทึกชื่อสมาชิกสภาฯ ตามที่ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 เสนอ โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 8 เสียง
-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงมติแบบเดิม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 อยากจะให้มกี ารลงมติทั้ง 2 แบบ ทั้งยก
มือด้วย และให้บันทึกชื่อด้วย เพราะลงมติจริง
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-19-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มีก็จะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตฯ ดังกล่าวช้างต้น หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ องค์ป ระชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ จะให้มีการบันทึกชื่อผู้ลงมติ
ด้วยองค์ประชุมครบต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯโดยลงมติทีละโครงการ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.1.1 โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห์ (ริมทางรถไฟ) หมู่ท่ี 4
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,564.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า
7,820.00 ตารางเมตร (ตามแผนพั ฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่ ม เติ ม ครั้ งที่ 4) จ านวนเงิ น 5,570,000.00 บาท โปรดยกมื อ
สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เห็ น ชอบให้ จ่ ายขาดเงิน สะสม
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ สายดังกล่าว โปรด
ยกมือ
รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
/7. นายอดุลย์ แวโวะ...

-207. นายอดุลย์ แวโวะ
8. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
จานวน
จานวน
จานวน

7
8
-

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห์ (ริมทางรถไฟ)
หมูท่ ี่ 4 จานวนเงิน 5,570,000.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.1.2 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหน้าพาณิชย์ หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 325.00 เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน
984,750.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ
เห็ นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ
รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
/5. นายบัญชา ศิริ…

-215. นายบัญชา ศิริ
6. นายอับดุลเลาะ กาซอ
7. นายอดุลย์ แวโวะ
8. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
จานวน
จานวน
จานวน

7
8
-

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนหน้าพาณิ ชย์ หมู่ที่ 10
จานวนเงิน 984,750.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.1.3 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติ ก คอนกรี ต ถนนประดิ ษ ฐ์ บ ารุ ง หมู่ ท่ี 10 ขนาดความกว้าง 5.00
เมตร ยาว 343.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,715.00 ตารางเมตร (ตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน
866,075.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ
เห็ นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ
รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
/3. นายกราซี แวนะลัย…

-223. นายกราซี แวนะลัย
4. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
5. นายบัญชา ศิริ
6. นายอับดุลเลาะ กาซอ
7. นายอดุลย์ แวโวะ
8. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
จานวน
จานวน
จานวน

7
8
-

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ 10
จานวนเงิน 866,075.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.1.4 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติ ก คอนกรีต ถนนตื อ เบาะ หมู่ ท่ี 10 ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 250.00 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน
568,125.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ
เห็ นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ
รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
/รายชื่อผูไ้ ม่อนุมัตเิ ห็นชอบ…

-23รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
8. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

7
8
-

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ หมู่ที่ 10 จานวน
เงิน 568,125.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.1.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติ ก คอนกรีต ถนนปารามี แ ต-ตื อ เบาะ หมู่ ท่ี 1 ขนาดความกว้ า ง
8.00 เมตร ยาว 533.00 เมตร พื้ นที่ ไม่ น้อ ยกว่า 4,264.00 ตาราง
เมตร (ตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
จานวนเงิน 2,153,320.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ไม่ อนุ มั ติเห็ นชอบให้ จ่าย ขาดเงิน สะสมโครงการก่อ สร้างถนน
พาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ
รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
/6. นายเพาซี มะเด็ง...

-246. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
8. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

7
8
-

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปารามีแต-ตือเบาะ หมู่ที่ 1
จานวนเงิน 2,153,320.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.1.6 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ท่ี 9 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,309.00 เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร (ตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน
3,305,225.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ
รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
/4. นายสมชัย หิตานุกูล…

-254. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
7. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
8. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
2. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
3. นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
รายชื่อผู้งดออกเสียง มีดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

8
3
4

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ ให้ จ่ายขาดเงิน สะสมโครงการ
ก่ อ สร้างถนนพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรีต ถนนหลั งอนามั ย หมู่ ที่ 9
จานวนเงิน 3,305,225.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ โต๊ะทางาน 1 ตัว จานวน
เงิน 5,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
เชิญสานักปลัดฯ
นายบรรจง ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายบรรจง ศรีสุข หัวหน้า
ฝ่ายอานวยการ ด้วยสานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขออนุมัตโิ อน
/เพิ่มงบประมาณรายจ่าย…

-26เพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2562 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียง
พอที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน
5,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 500,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 379,084.25 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
5,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 374,084.25 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ โต๊ะ
ทางาน 1 ตัว ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 10,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
300.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
5,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
5,300.00 บาท
เพื่ อ จ่ายเป็น จัดซื้อ ครุภัณ ฑ์ lส านั ก งาน รายการ โต๊ะท างาน 1
ตัว ๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25612564) หน้า 210 ข้อ 5
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ โต๊ะท างาน 1 ตัว จานวนเงิน
5,000 บาท ของหน่ ว ยงาน ส านั ก ปลั ด หรือ ไม่ ก่ อ นที่ จ ะลงมติ ขอให้
เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76
ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ย ประจ าปี
งบ ป ระมาณ พ .ศ.2562 รายการ โต๊ ะ ท างาน 1 ตั ว จ านวนเงิ น
5,000 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภา
/เทศบาลฯ ท่านใด...

-27เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ โต๊ ะท างาน 1 ตั ว
จานวนเงิน 5,000 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยีปิ ย วงศ์ 5.3 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จารณาขออนุมั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เก้าอี้ทางาน 2 ตัว
จานวน 6,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
เชิญสานักปลัดฯ
นายบรรจง ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายบรรจง ศรีสุข หัวหน้า
ฝ่ายอานวยการ ด้วยสานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขออนุมัตโิ อน
เพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2562 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียง
พอที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เช่นกัน ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน
6,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 500,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 374,084.25 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
6,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 368,084.25 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ เก้าอี้
ทางาน 2 ตัว ดังนี้
/-งบประมาณที่อนุมัติ…

-28-งบประมาณที่อนุมัติ
-งบประมาณก่อนโอน
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6,000.00
900.00
6,000.00
6,900.00

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์lสานักงาน รายการ เก้าอี้ทางาน 2
ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
หรื อ ราคาที่ ซื้ อ ได้ อ ย่ า งประหยั ด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 210 ข้อ 6
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เก้าอีท้ างาน 2 ตัว จานวน
6,000 บาท หน่ ว ยงาน ส านั ก ปลั ด หรื อ ไม่ ก่ อ นที่ จ ะลงมติ ขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้นับ องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76
ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ เก้ า อี้ ท างาน 2 ตั ว จ านวนเงิ น
6,000 บาท ของหน่ ว ยงาน ส านั ก ปลั ด โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เก้าอี้ทางาน 2 ตัว
จานวนเงิน 6,000 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ กระจกนูนทางโค้ง
จานวน 100,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด
/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...

-29ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
เชิญสานักปลัด
นายบรรจง ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห าร ฯ แ ล ะส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายบรรจง ศรีสุข หัวหน้า
ฝ่ายอานวยการ ด้วยสานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขออนุมัติโอน
เพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2562 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียง
พอที่จะดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างได้เช่นกัน ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบ
ดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน
100,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 500,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 368,084.25 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 100,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 268,084.25 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น รายการ กระจกนูนทางโค้ง ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 100,000.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 100,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 200,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อกระจกนูนทางโค้งพร้อมติดตั้ง จานวน 13 ชุด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ก ระจก นู น โค้ งชนิ ด โพ ลี ค าร์ บ อ เน ต ขน าด 2 4 นิ้ ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 24 นิ้ว ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ขอบกระจก
เป็นสีส้ม ขอบกระจกมีหมวก เหมาะสาหรับ ติดตั้งกลางแจ้ง ตัวกระจก
นูนโค้ง มีแคลมป์ในตัว
2. เสาเหล็ ก แบบฝั ง ดิ น ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 2 นิ้ ว ความยาว
3 เมตร
/3. พร้อมติดตัง้ ตามที่…

-303. พร้อมติดตั้งตามที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกาหนด
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131
ข้อ 2
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ กระจกนูนทางโค้ง จานวน
100,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้
เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76
ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายการ กระจกนู น ทางโค้ ง จ านวนเงิ น
100,000 บาท ของหน่ ว ยงาน ส านั ก ปลั ด โปรดยกมื อ สมาชิก สภา
เทศบาลฯ ท่ านใด ไม่อนุ มัติเห็ นชอบให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ กระจกนูนทางโค้ง
จานวนเงิน 100,000 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จัดซื้อตู้นิรภัย จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 25,000 บาท หน่วยงาน กอง
คลั ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2
และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
/นายเกษมสันต์ สาแม…

-31นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
กองคลังชีแ้ จง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ขอชีแ้ จงแทนฝ่ายกองคลัง ตามบันทึกข้อความ เอกสารที่ 3 กองคลัง
มีความประสงค์ขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซือ้ ตู้นิรภัย จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน
25,000 บาท ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 200,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 83,612.91 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 25,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 58,612.00 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ตู้นริ ภัย ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 25,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 25,000.00 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อตู้นิรภัย จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน
25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ผลิตตามมาตรฐาน ม.อ.ก.
-มี 2 กุญแจ 1 รหัส
-ป้องกันอัคคีภัย
-ภายในมีลิน้ ชัก
-น้าหนักไม่น้อยกว่า 150 Kg

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีขอ้ อภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อตู้
/นิรภัย จานวน 1 ตู้...

-32นิ ร ภั ย จ านวน 1 ตู้ เป็ น เงิน 25,000 บาท ของหน่ ว ยงาน กองคลั ง
หรือ ไม่ ก่ อนที่ จะลงมติ ขอให้ เลขานุ ก าร สภาฯ ได้ นับ องค์ ป ระชุม ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อตู้นิรภั ย
จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 25,000 บาท ของหน่วยงาน กองคลัง โปรดยกมือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

10
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จัดซื้อตูน้ ิรภัย จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 25,000 บาท ของหน่วยงานกองคลัง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 อยากเสนอให้พักการประชุม 2 นาที
เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ไม่อยู่ในห้องประชุมหลายคน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -พักการประชุม 2 นาที
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจานวนเงิน 90,000 บาท หน่วยงาน กอง
การศึ ก ษา (เอกสารที่ 4 ) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
/นายเกษมสันต์ สาแม...

-33นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
กองการศึกษาชีแ้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญฝ่ายกองการศึกษา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสาวศุภสิ รา มะแซ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ
รก.ผอ.กองการศึกษา

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางสาวศุภิสรา มะแซ หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมฯ รก.ผอ.กองการศึกษา ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์
ที่จะโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 90,000 บาท
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซือ้ วัสดุก่อสร้าง ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กี ฬ าและนั น ทนาการ งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทค่ า
บารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ ฑ์ รายการ ค่าบารุงรัก ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 100,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 100,000.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 50,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 50,000.00 บาท
โอนเพิ่ ม ในแผนงานการศึก ษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ย วกั บ
การศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 150,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 79,900.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 50,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 129,900.00 บาท
โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและส่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบ ารุงรัก ษาและปรับ ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าซ่อมแซม
และปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 40,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 40,000.00 บาท
/-จานวนเงินที่โอนลด…

-34-จานวนเงินที่โอนลด
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน 40,000.00 บาท
จานวน
0.00 บาท

โอนเพิ่ ม ในแผนงานการศึก ษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ย วกั บ
การศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 150,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 129,900.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 40,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 169,900.00 บาท
รวมที่โอนลด จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มีก็จะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เป็น จานวนเงิน 90,000 บาท เพื่อโอนเพิ่มในหมวด
ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ของหน่วยงานกองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ
ขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าบ ารุงรัก ษาและปรับ ปรุง ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นจานวนเงิน 90,000 บาท เพื่อโอนเพิ่มในหมวด ค่าวัสดุ
วั ส ดุ ก่ อ สร้าง ของหน่ ว ยงานกองการศึ ก ษา โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้ โอนเงิน งบประมาณฯ รายการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน
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เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนลดเงินงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่ า บ ารุ งรัก ษาและ
ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น จานวนเงิน 90,000 บาท เพื่อโอน
เพิ่มในหมวด ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ของหน่วยงานกองการศึกษา
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-35นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 5.7 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ
เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยงาน กองการศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29
เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
กองการศึกษาชีแ้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญฝ่ายกองการศึกษา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสาวศุภสิ รา มะแซ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ
รก.ผอ.กองการศึกษา

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางสาวศุภิสรา มะแซ หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมฯ รก.ผอ.กองการศึกษา ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์
ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี
พ.ศ. 2562 รายการ เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ดังนี้
จากข้อความเดิม “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ครุภัณ ฑ์ก ารเกษตร เครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ ง มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า จ านวน 20,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ เครื่องสูบ น้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ า สูบ น้าได้
1,500 ลิ ต รต่ อ นาที ขนาด 2,000 ANSI Lumens จั ด ซื้ อ ตามราคา
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ หน้ า 47/55 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 45 ข้อ 1 ”
เป็นข้อความใหม่ “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ครุภัณ ฑ์ก ารเกษตร เครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ ง มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า จ านวน 20,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ เครื่องสูบ น้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ า สูบ น้าได้
1,500 ลิตรต่อนาที
/(1) เป็นเครื่องสูบน้า…

-36(1) เป็นเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
(2) ขนาดท่อส่งไม่นอ้ ยกว่า 4 นิว้ (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้าได้ไม่นอ้ ยกว่าตามปริมาณที่กาหนด
(4) ส่งน้าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้อง
มีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า
47/55 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
หน้า 45 ข้อ 1”
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เครื่อง
สูบน้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ของหน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่
ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับ องค์ป ระชุม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เครื่องสูบ น้าแบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้า ของหน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน
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เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ
เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ของหน่วยงาน กองการศึกษา
นายอับ ดุ ล อาซิ ซ หะยีปิย วงศ์ 5.8 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จารณาขออนุมั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เป็นเงิน 2,395,000 บาท หน่วยงาน
สาธารณสุข (เอกสารที่ 6 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
/วิธีการงบประมาณ…

-37วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี ชีแ้ จง

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่ อไป ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานก าจัดขยะ
มู ล ฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ ง ตั้ งจ่ ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ข้อ.15 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เป็น
เงิน 2,395,000 บาท ดังนี้
โอนลด จากงบประมาณในส่วนงานของกองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
-โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ถนนหลักห้า 2 หมูท่ ี่ 2
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 1,429,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 1,429,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 1,429,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0,00 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตพร้อมคูระบายน้า
ซอยผ่องอาไพ หมูท่ ี่ 9
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 966,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 966,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 966,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0,00 บาท
รวมโอนลด 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,395,000 บาท
/โอนเพิ่ม ในแผนงานสาธารณสุข…

-38โอนเพิ่ม ในแผนงานสาธารณสุข งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ค่าจัดซื้ อรถบรรทุ ก ขยะ จานวน 1 คัน ตั้ งจ่ายจากเงิน รายได้
จานวนเงิน 2,395,7000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 2,395,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 2,395,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ จานวน 1 คัน
เป็นเงิน 2,395,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ า 206 ข้ อ 15 ซึ่ งเป็ น รถบรรทุ ก ขยะที่ ไ ม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ถนน
ที่เป็นตรอกซอย ดังนี้
-เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า
6 ลูกบาศก์เมตร
-น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่นอ้ ยกว่า 6,500
กิโลกรัม
-ตัวถังทาด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร
-ชุดอัดท้ายทางานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ้ว
-มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.8 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ตามเอกสารโอนเงินจาก โครงการบุกเบิก
ถนนหิ นคลุก ถนนหลั ก ห้ า 2 หมู่ ที่ 2 และโครงการก่ อ สร้างถนนผิ ว
จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมคูระบายน้าซอยผ่องอาไพ หมู่ที่ 9
ท่านจะโอน ท่านขออนุญ าตแล้วหรือยัง หรือผ่านประชาคมแล้วหรือยัง
เดิมทีก็โอนให้เขา แล้วเราจะมาดึงเงินล้านกว่าบาท มาซือ้ รถขยะ เขา
/อนุญาตหรือเปล่า...

-39อนุญาตหรือเปล่า ผมอยู่เขต 1 ถึงแม้ผมจะอยู่หมู่ 8 แต่หมู่ 2 มันเขตของ
ผมนะครับ ท่านมั่นใจหรือเปล่าว่า เมื่อซื้อรถขยะคันหนึ่งมา ท่านสามารถ
บริหารจัดการขยะได้ในสะเตงนอก ท่านมั่นใจแค่ไหน ผมขอความมั่นใจ
ตรงนี้ หรือว่าอยู่ที่ก ารบริหารจัดการหรือเปล่า สมัยก่อนรถขยะมีอยู่ 6
คัน เอาอยู่ครับ ขยะในสะเตงนอก อยู่ที่บุคคล อยู่ที่บริหารจัดการ มุ่งที่
การบริหารจัดการบ้าง ไม่ใช่มุ่งที่จะซื้อวัตถุ พอซื้อรถมา คนขับก็ต้องเอา
มา และการบริหารจัดการงบประมาณตรงนี้ก็เพิ่ม ท่านจะบริหารจัดการ
กันอย่างไร ผมรู้ครับ ผมเห็น ขยะในสะเตงนอกล้นจริง ๆ แม้กระทั่ง หมู่ 8
ขยะเยอะอย่างไม่เคยเจอมาก่อน ยิ่งซื้อยิ่งเยอะ อยู่ที่รถ หรือว่าอยู่ที่การ
บริหารจัดการ ผมว่าเงินงบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ซื้อผู้บริหารฯ เถอะ
ครับ เข้ามาบริหารจัดการขยะ เอาคนที่มีความรู้การบริหารขยะเข้ามาใน
สะเตงนอก ไม่ใช่ไม่เห็นใจผู้บริหารฯ แต่ว่าผมอยากจะให้มองตรงนี้ว่า การ
จัดการขยะของเรามันดีหรือไม่ เอาตัวอย่างจากเทศบาลนครยะลา แม้แต่
รถของเขา รถเก่าแต่ว่า ไม่มีคราบเลย ล้างทุกวัน ลองเปรียบเทียบกับของ
เราสิครับ รถสีเขียวเกือบเป็นสีดา ไม่เคยล้างเลย นี่คือ การบริหารจัดการ
ครั บ ตรงนี้ ผ มอยากจะให้ ผู้ บ ริห ารฯ และ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ าน ลอง
พิจารณาดูว่า โครงการฯ เหล่านี้ จะให้ซื้อหรือว่าให้บ ริหารจัดการ ให้
ผู้ บ ริห ารฯ มาไตร่ ต รองว่า การบริ ห ารจั ด การมั น ดี ห รื อ ไม่ หรือ ว่ าเรา
จะต้องทายังไง จริง ๆ แล้ว ผมก็อยากจะให้ แต่ว่ามาพิจารณาดูแล้วน่าจะ
ยังก่อน ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญัตติข้อ 5.8 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เรื่องปัญ หาขยะนี้ กระผมโดนมาเยอะ
มากผมเข้ามาในสภาฯแห่ ง นี้ ก็ เพราะพี่ น้ องในพื้ น ที่ ทุ ก ท่ านทราบกั น ดี
ปัญหาที่มันมีอยู่คือ 1. ขยะ 2. ไฟฟ้า 3. ถนน 4. น้า แต่พอพูดถึงเรื่อง
ขยะ โอนงบประมาณจากซอยผ่องอาไพ ซึ่งบอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวจะท า
แล้ว นะ แต่บั งเอิญ พิ จารณาคิด มากว่า อะไรที่เป็น ปั ญ หาเร่งด่ วนก็ ต้ อ ง
แก้ปัญ หาขั้นต้น ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ธรรมดา คิดไปคิดมาก็ด่วน
ที่สุด เพราะว่าขยะไม่เคยมีปัญหาแบบนีม้ าก่อน เมื่อก่อนตกลงกันในสภาฯ
แห่งนี้วา่ ให้หยุดเก็บวันศุกร์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ทีน้ปี ัญหาว่าในทุกวัน ๆ
/จากที่เก็บขยะ 2 วันครั้ง...

-40จากที่เก็บขยะ 2 วันครัง้ ต่อมาเป็นอาทิตย์ละครั้ง ละเลยกลายมาเป็น 2
อาทิตย์ 15 วันครั้ง ทุกครั้งการเก็บขยะเก็บ สะอาดดี แต่ทุกวันนี้ขยะมัน
ล้นมากจริง ๆ จึงเกิด เป็น ปัญ หาหมั ก หมมเกิดขึ้น ๆ มีชาวบ้านเสนอว่า
ท่าน สท. ขอเพิ่มถังขยะให้ใหญ่กว่านี้ กระผมบอกเพิ่มได้ครับ แต่ถ้าไม่
เพิ่ มความถี่ในการเก็ บ ไม่บ ริหารจัดการ ขยะมัน ก็ ล้ น ผมอยากให้เพิ่ ม
ความถี่ในการเก็ บ เมื่อก่อนเคยเสนอในสภาฯ ครั้งหนึ่ง ชาวบ้านโทรมา
ครั้ ง ก็ เ ก็ บ ครั้ ง เหมื อ นกั บ การเคาะระฆั ง เคาะหนึ่ ง ครั้ ง ดั ง หนึ่ ง ครั้ ง
เพราะฉะนั้น สมาชิกเทศบาลฯ หรือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้ามาในที่นี้ เพื่อ
แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ค่าตอบแทนที่
ได้รับมาทุกบาททุกสตางค์ แม้กระทั่งข้าราชการทุกฝ่ายทุกส่วนก็ได้รับมา
จากภาษีชาวบ้าน แล้วเราจะทาอย่างไร แก้ปัญหาตรงนี้ ด่วนที่สุด ตอนนี้
ขยะล้นมากจริง ๆ จนไม่รู้จะบอกอย่างไร กระผมไม่กล้าลงไปบางซอยที่
เคยคลุกคลีอยู่ ไม่รู้จะตอบปัญหาอย่างไร ชาวบ้านถามว่ารถมีกี่คัน 9 คัน
ซ่อมอยู่ 2 คัน ใช้ได้ 7 คัน แล้วทาไมไม่เวียนกันเก็บ เมื่อก่อนเคยเก็บดี
อยู่ มาปัจจุบันมันเป็นอะไร เกิดปัญหาหรือโดนคาสั่งหรือเจ้าหน้าที่ขี้เกียจ
หรือถึงไม่ไปเก็บ ขยะ วันนี้ชาวบ้านเขาว่าจะเข้ามาฟังการประชุมและจะ
มาตั้ ง ค าถามด้ ว ย แต่ บั ง เอิ ญ มี ง านด่ ว นเลยไม่ ไ ด้ ม า บางซอยถามว่ า
เทศบาลสะเตงนอกไม่ เก็ บ ขยะแล้ ว หรือ จะเก็ บ ชาติ ไหน เขาถามด้ว ย
ความอึดอัดใจ เพราะเขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญ หาอย่างไร บอกว่าอย่าให้ต้อง
ร้องไปถึงข้างบนเลย ร้องศูนย์ดารงธรรมอาเภอ หรือจังหวัดเลย ผมใน
ฐานะสมาชิก สภาฯ แห่งนี้ และอยู่เทศบาลสะเตงนอก ก็ เหมื อนว่าเป็ น
ลูกหลานที่นี้ แต่เราจะแก้อย่างไร ขอให้บริหารจัดการแบบที่ท่านสมาชิก
สภาฯ เขต1 ได้พูดไปสักครู่ ก็ถูก ต้อง เพิ่มความถี่ในการเก็บ ได้มั้ย และ
เหตุผลที่สองถามท่านประธานสภาฯ ว่า เมื่อก่อนจัดเก็บอยู่ดี ๆ แล้วทาไม
ทุกวันนี้มันห่างเหินกันแบบนี้ มันเพราะอะไร ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็มี
หน้าที่นาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาบอกกล่าวในที่นี่ อย่ามา
โกรธเคืองกัน เราทาตามหน้าที่ของพี่น้องประชาชน เพื่อบาบัดทุกข์ บารุง
สุขให้พี่น้องประชาชนแต่นี่มันเพิ่มความทุกข์ให้แก่ เขามันก็ไม่ได้ ช่วยกั น
แก้ไขหน่อยอย่าโทษนะครับ ผู้อานวยการกองต่าง ๆ ผมพูดในที่นี้ไม่ได้จะ
ว่าพูดแบบใดของข้อมูลต่าง ๆ ชาวบ้านทนไม่ไหวจริง ๆ ผมเชื่อเหลือเกิน
ว่าสมาชิก ทุก ท่าน หรือฝ่ายบริหารฯที่ลงอยู่ในพื้นที่ ที่คลุก คลีกั บพี่น้อง
ประชาชน ต้องแก้ปัญหาให้ตลอดเวลา จนไม่อยากจะเข้าไปในพืน้ ที่ เพราะ
ไม่รู้วา่ จะตอบคาถามอย่างไร ขยะก็ล้นกองพะเนินสัตว์ก็มาคุ้ยเขี่ย
/ประธานสภาฯครับ...

-41ประธานสภาฯครับ ขอความกรุณ าอยากจะรู้ว่าจะแก้ปัญ หากั นอย่างไร
ปัญหาเป็นอันดับแรกคือขยะ ทุกซอยในเขตของผม หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่12
บ้านตัวเองขยะเหม็นไม่เป็นไร ทนได้ เขตของท่านอับ ดุลนาเซร์ ขยะก็
เยอะเหมือนกัน บางคนก็ประสานมาว่าอยากจะเข้าพบปลัด หรือขอเบอร์
โทรของกองสาธารณสุข ผมก็ ให้ไป ที่ ผ่านมาชาวบ้านจะเอาขยะมาทิ้ ง
ประจานเทศบาลฯ ผมบอกว่าอย่าทิ้งเลย จะประชุมสภาฯแล้วจะนาไป
แจ้งในที่สภาฯ เพื่อแก้ปัญหานี้ให้ รถคันที่ซ่อมหากว่าเจ้านี้ซ่อมไม่ได้ เรา
เป็นนายจ้าง ก็หาเจ้าใหม่ หากเพิ่มรถมาอีกคัน ถ้ายังไม่ทาอีกชาวบ้านก็
จะลุกฮือ กระผมก็ไม่รู้จะช่วยท่านได้อย่างไร
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.8 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ตามที่ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ เขต 1 และเขต 2
กล่ า วมา ปั ญ หาขยะเป็ น ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว น ของสะเตงนอกจริ ง ๆ
ถึ ง ต่ อ ให้การบริหารจัดการได้ ตามที่ท่าน สท.เขต 1 กล่าวมา ดิฉันเห็น
เปลี่ยนมาแล้ว 2 ชุด ก็ยังจัดการไม่ได้ ขยะก็ยังล้นเต็มอยู่ดี ปัญ หาของ
สะเตงนอก ที่ดิฉันมอง ประชากรเพิ่ม ขยะก็เพิ่ม เป็นเงาตามตัว ไม่ว่าจะ
เขต 1 เขต 2 เขต 3 และการบริหารจัดการของเรายั งไม่แก้ไขให้ ดีพ อ
ประกอบกับเครื่องไม้ เครื่องมือ มี ไม่เพียงพอ ต่อให้การบริหารจัดการดี
แค่ไหน แต่ถ้าเครื่องมือไม่เพียงพอ ก็ดาเนินการไม่ได้ เป็นโอกาสที่ทาให้
ขยะล้นเหมือนเดิม จัดเก็บขยะได้ไม่ครบ ดิฉันเห็นด้วยในการจัดซือ้ รถขยะ
ถามว่าดิฉั นจะตอบชาวบ้านอย่า งไร เหมือนที่ท่ าน สท.เขต 2 กล่าวมา
ดิฉันยอมให้ตัดงบ เอาเรื่องขยะไว้ก่อน เพื่อมาดาเนินการในเรื่องนี้ ถามว่า
เวลาท่านไปทัศนศึกษาเมืองอื่น เห็นกองขยะที่ข้างถนน ท่านคิดอย่างไร
เหมือนกับเวลาที่เขามาในพื้นที่สะเตงนอกของเรา ถ้าตรงโน้นก็เน่า ตรง
โน้นก็เหม็น สังคมจะน่าอยู่อย่างไร เมื่อตาบลไม่น่าอยู่ ไม่เจริญหูเจริญตา
สิ่งที่ตามมาคือ ปัญ หามลภาวะเป็น พิษ ขอให้บ ริหารจัดการเครื่องมือไม่
ครบก็จริง มันทาให้ส่งกลิ่นเหมือนเดิม วิธีการที่ดิฉันคิดเห็นความจาเป็น
คือ ต้องเพิ่มรถขยะ เพื่อเสริมกับคันที่ผุกร่อนไป รถที่มีบางคันโทษทีเวลา
เก็บขยะเสร็จรถวิ่งน้าไหลเต็มถนน คนขับรถตามหลังต้องคอยหลบให้ดี ไม่
งัน้ น้ากระเด็นใส่ มันเหม็นติดตามตัว และอีกอย่าง ดิฉันเห็นดูคนที่เก็บขยะ
/ที่สุดเลย ถามว่า...

-42ที่สุดเลย ถามว่า เป็นพวกเราจะมาเก็บขยะนั้นมั้ยที่มันเหม็นมาก นอกจาก
คนที่ ไม่ มี งานท าจริง ๆ เขาถึ งยอมมาเก็ บ ขยะ ซึ่ งส่ งกลิ่ น ต่ อปอด และ
ทราบว่า พนักงานบางคนมีปัญหาสุขภาพปอดแล้ว อยากให้ท่านสมาชิก
ทั้งหลายให้นึกถึงก่อน ถนนดี หรือไม่ดีเราสามารถวิ่งผ่านได้แต่ถ้าขยะมัน
เต็มทั้ งถนน มัน ก็ มองไม่ ได้ เหมื อนกั น อีก เรื่องที่ อยากจะบอกกล่าวกั น
ชาวบ้านในซอยผ่องอาไพ ที่ถูกตัดงบประมาณเขา แก้ปัญหาด้วยการทา
คอกสังกะสีเก็บขยะ โดยใช้ที่ส่วนตัว เพื่อกันการเพ่นพล่าน สุนัขก็คุ้ยเขี่ย
ไม่ ไ ด้ 7 วั น 10 วั น ก็ ไ ม่ ม าเก็ บ ไม่ ท ราบว่ า เป็ น เพราะอะไรเหมื อ นกั น
อยากจะฟังความเห็นของท่านบริหารฯ เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกั บ
การจัดเก็บขยะ แค่น้กี ่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญผูบ้ ริหารฯ ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
ฝ่ายสาธารณสุขได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ รองปลัดเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอาฮาหมัด ดือราแม
รองปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายอาฮาหมัด ดือราแม รองปลัดเทศบาล ขอชีแ้ จงในฐานะที่
กากับ ดูแล กองสาธารณสุข เรื่องปัญหาขยะนี้ ทางกองสาธารณสุข ก็ได้
บริหารจัดการมาโดยตลอด รถแต่ละคันก็มีแผนการจัดเก็บขยะในแต่ละ
วัน แต่ขยะมีมากทุกวัน เพราะประชากรเพิ่มขึ้น และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครยะลา ก็นาขยะมาทิง้ ในพืน้ ที่ของเรา อีกทั้ง รถขยะที่ใช้ได้ก็ไม่
ครบทุกคัน ซึ่งเรื่องนีเ้ ราไม่นิ่งนอนใจ หาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอดหาก
ท่านเห็นขยะกองล้นที่ใดขอให้มาแจ้ง จะได้ให้รถไปจัดเก็บ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญผูบ้ ริหารฯ ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก โดย
/คาชี้แจงจากรองปลัดเทศบาล...

-43คาชีแ้ จงจากรองปลัดเทศบาล ที่ดูแล กองสาธารณสุข แล้ว หากมีขยะที่
ไหนให้ท่านมาแจ้งรองปลัดเทศบาล และรถที่มกี ็ผุ 2 คัน พนักงานก็
ป่วยแล้ว 2 คน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
โครงการจั ด ซื้ อ รถขยะ เป็ น เงิ น 2,395,000 บ าท หน่ ว ยงาน
สาธารณสุข หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุก าร สภาฯ ได้นับ องค์
ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ค่ าจั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก ขยะ
จานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,395,000 บาท หน่วยงาน สาธารณสุขและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ
เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
รายชื่อผู้อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
3. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
6. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
รายชื่อผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
8. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
/มติที่ประชุม...

-44มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

6
8
-

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั นว่า ที่ ป ระชุม มี ม ติ ไม่ อ นุ มัติ เห็ น ชอบให้ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ค่ า จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก ขยะ จ านวน 1 คั น เป็ น เงิน 2,395,000 บาท
หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.9 ญัตติ ขอเสนอญัตติเพิ่มเติมด้วยวาจา เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
ประธานสภาเทศบาลฯ
เปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการ เครื่องพิมพ์ /แฟ็กซ์ /ถ่ายเอกสาร /สแกน ของ
สานักปลัด
-การเสนอญัตติเพิ่มเติมด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38 (6) ประกอบข้อ 39 และข้อ 63
ข้อ 38 (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุม
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น
ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความ ในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทาโดยวิธียกมือขึน้ พ้นศีรษะ
ข้อ 63 สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นให้ยกมือขึน้ พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้ว จึง
กล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้อง
กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิ ป รายก่ อ น แต่ ถ้ า มี ผู้ เ สนอญั ตติ ห รื อ ผู้ แ ปรญั ตติ ห ลายคน ให้
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน
ความเห็นของท่านประธาน

อนุญาตให้เสนอญัตติเพิ่มเติมด้วยวาจา
-เชิญผูบ้ ริหารฯ ได้ชแี้ จง และขอผูร้ ับรองด้วย
/นายเกษมสันต์ สาแม…

-45นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วย
สานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ
เครื่องพิมพ์ /แฟ็กซ์ /ถ่ายเอกสาร /สแกน จึงขอเสนอญัตติเพิ่มเติมด้วย
วาจา รายการดังกล่าว ขอผูร้ ับรองด้วย

ผู้รับรอง

1.
2.
3.
4.

มติที่ประชุม

ประธานอนุญาตให้เพิ่มเติมญัตติ และมีผู้รับรอง 4 คน

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
นายสมชัย หิตานุกูล
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป พิจารณาญัตติเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ
เครื่องพิมพ์ /แฟ็กซ์ /ถ่ายเอกสาร /สแกน ของสานักปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
สานักปลัด ได้ชแี้ จง

นายบรรจง ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห าร ฯ แ ล ะส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายบรรจง ศรีสุข หัวหน้า
ฝ่ายอานวยการ ด้วยสานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากข้อความเดิม “แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ /
แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท (ตาม
เทศบัญญัติฯ ตัง้ ไว้ 5,900 บาท โอนเพิ่มงบประมาณ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
/11 ธันวาคม 2561...

-4611 ธั น วาคม 2561 จ านวน 9,100 บาท รวมเป็ น 15,000 บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ / แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน จานวน 3 ตัว
จัด ซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) หน้า 210 ข้อ 1 ”
เป็นข้อความใหม่ “แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ขาวดา HP Laserjet Pro M 12 A จานวน 4 เครื่องงบประมาณ
ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi
-มี ค วามเร็ ว ในการพิ ม พ์ ส าหรั บ กระดาษ A 4 18 หน้ า ต่ อ นาที
(ppm)
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาด 8 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Intreface) แบบ USB 2.0 จานวน 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Lrtter, Legal และ Custom
จัด ซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) หน้า 210 ข้อ 1 ”
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีขอ้ อภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา ชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเครื่องพิมพ์
/ แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน ของ สานักปลัด ก่อนที่จะลงมติขอให้
เลขานุการ สภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76
ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเครื่องพิมพ์ / แฟกซ์ / ถ่าย
เอกสาร / สแกน ของหน่วยงาน สานัก ปลัด โปรดยกมือ สมาชิก สภา
เทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
/มติที่ประชุม...

-47มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

12
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ
เครื่องพิมพ์ / แฟกซ์ / ถ่ายเอกสาร / สแกน ของหน่วยงาน สานักปลัด
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายบัญชา ศิริ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 โค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น ห ลั ง อ น า มั ย ที่
อนุ มั ติ ไ ปแล้ ว ดาเนิ น การได้ เ ลยหรื อ ไม่

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 สภาฯแห่ ง นี้ การเมื อ งยั ง เยอะอยู่
ถ้ า เป็ น ไปได้ เ รามาจั บ มื อ กั น ทางานเพื่ อ ประชาชน ระบบการทางาน
แนวโน้ม ไปทางการเมื องมากเกิ นไป เหตุ ผลทุ ก คนมี แ ต่อ าจไม่ ต รงกั น
ชาวบ้านจะมองแบบเราหรือเปล่า เราเข้ามาสภาเทศบาลฯ นี้ได้ก็เพราะ
ประชาชน หลายคนมาเถี ย งกั น ยั งกั บ เป็ น เรื่ อ งส่ วนตั ว อยากให้ คิ ด ถึ ง
ประโยชน์ของชาวบ้านมากกว่า เปรียบเทียบถนน กับขยะอย่างไหนจาเป็น
กว่ า กั น แ ล้ ว ใน เมื ่ อ ไม่ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห้ จ ่ า ย ข า ด เงิ น ส ะ ส ม เป็ น ไป ได้
หรื อ ไม่ ถ้ า เราจะเอาเงิ น ส่ ว นนี้ ไปซื้ อ ยางมะตอย หิ น คลุ ก และ
เช่ า รถเกรด มาใช้ ซ่ อ มถนนพร้ อ มกั น ที เ ดี ย วทั้ ง เทศบาลฯ เลย

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
/นางอุมาพร ใจแผ้ว...

-48นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 โครงการที่ กั น เงิน ไว้เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ด าเนิ น การ
หมดแล้วหรือยัง แล้วยังจะโครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2562 นีด้ าเนินการ
แล้วหรือยัง ไปถึงไหน หวังว่าคงจะไม่มีการกันเงินงบประมาณไว้ปีหน้า
เพราะกั น เงิ น ไว้ ก็ ไ ม่ ด าเนิ น การ หากเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ด าเนิ น การ ก็ ใ ห้ ตั้ ง
คณะกรรมการสอบ ตามมาตรา 83 ไปเลยว่า ด าเนิ น การถึ งไหนแล้ ว
เหตุผล เหตุเกิดจากอะไร ล่าช้าที่ตรงไหน ดิฉันขอคาตอบด้วย ขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก กระผม
ขอเรียนว่า เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 โดยเฉพาะหมวด
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน ของกองช่าง นีเ้ นื่องจาก
สภาฯ ได้อนุมัตใิ ห้เบิกตัดปี เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา
ปลายปีงบประมาณ โดยได้กาชับทาเป็นหนังสือให้กองช่าง ดาเนินการ
สารวจจัดทาแบบรูปรายการ ภายใน เดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งขณะนี้
ได้ทยอยดาเนินการ ไปเกือบหมดแล้ว คงเหลืออีกไม่กี่รายการ ซึ่งคาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จ ภายในปี 2562
ส่วนโครงการ ปี 2562 แผนงานเคหะชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง กระผมก็ได้กาชับทาเป็นหนังสือ ให้ดาเนินการสารวจ
จัด ท าแบบรูป รายการ เพื่ อให้งานพั สดุ กองคลั ง จัดหาผู้รับ จ้าง ตั้งแต่
เนิ่ น ๆ แล้ ว ส่ ว นการลงนามในสั ญ ญา จะลงนามเมื่ อ มี ง บประมาณ
เพียงพอ คาดว่า งบประมาณ ปี 2562 คงไม่ต้องเสนอขอเบิกตัดปี ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯที่เคารพ
ตามที่ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ได้ตั้งกระทู้
ถาม นายกเทศมนตรีฯ เกี่ยวกับความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาความ
/เดือดร้อนของประชาชน…

-49เดื อ ดร้ อ นของประชาชน ด้ า นโยธา คื อ การซ่ อ มไฟส่ อ งสว่ า ง การ
ซ่อมแซมถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ และการระบายน้า เมื่อคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 และมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หลาย
ท่ า น ได้ อ ภิ ป ราย ในประเด็ น เดี ย วกั น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาฯหลายครั้ง นั้ น
เนื่องจากนายกเทศมนตรี ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไปแล้ว
โดยคณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริง ได้ ท าการสอบสวนแล้ ว เสร็ จ
จานวน 1 สานวน และส่งให้นายกเทศมนตรีฯ พิจารณา ส่ วน อี ก ห นึ่ ง
ส านวนอยู่ระหว่างดาเนิ นการ ส าหรับ รายละเอีย ดไม่ อาจเปิ ด เผยต่อ ที่
ประชุมได้ เพราะคณะกรรมการสอบสวนฯ ต้องรายงานให้นายกเทศมนตรี
พิจารณา เท่านั้น จะรายงานให้สภาฯ พิจารณาไม่ได้ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 คื อ ว่ า ตอนนี้ เ ทศบาลฯ พนั ก งานช่ า งเชื่ อ ม
เราก็ มี แ ล้ ว ก็ อ ยาก เสนอ ให้ ส รรหาพนั ก งานต าแหน่ ง ช่ า งยนต์
โดยตรง จะได้ ต รวจเช็ ค สภาพรถก่ อ นออกทางานทุ ก ครั้ ง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอเรี ย นถามเลขานุ ก ารสภาฯ ถ้ า
เราจะเอางบประมาณ ส่ ว นนี้ ไ ป จ่ า ย เรื่ อ ง หิ น คลุ ก และเช่ า รถ
เกรด เราสามารถใช้ ไ ด้ ด้ ว ยวิ ธี ใ ด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ในการใช้งบประมาณ ต้องดูในเทศบัญญัติฯ ก่อน หากไม่มีตอ้ งโอนก่อน
แล้วถ้าไม่มี ก็สามารถดาเนินการได้
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-50นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ไม่ ท ราบว่ า งบประมาณ ปี 2562 มาแล้ ว
หรื อ ยั ง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มาแล้ว
แต่ยังไม่ดาเนินการ ไปตามแผน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิ ด ประชุ ม เวลา 14.45 น.
(ลงชื่อ)

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมือ่ วันจันทร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้กาหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.–15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 50 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง
ตาม ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

การรับรองรายงานการประชุม
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
-ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 .

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

